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Lähtötilanne rakenneteknisten tutkimusten aikana helmi- ja maaliskuun 

vaihteessa 2017

• Eteläsiiven luokissa 

vetokaappeja

• Opetustilat keskimäärin

noin -10 Pa alipaineisia 

ulkoilmaan verrattuina

• Ajoittain alipainetta

-15…-20 Pa



Paine-erot tiivistyskorjausten jälkeen syksyllä 2017

viikonloppu



Paine-erot helmikuussa 2018
tiivistyskorjauksen laadunvalvonta

• Tilanne heikentynyt,
alipainetta noin -15 Pa

• Kylmä sääjakso – ilmanvaihdossa 
ajoittain ns. pakkaspuolitus käytössä

• Keittiö lähes koko ajan -20…-30 Pa
alipaineinen, vaikuttaa koko rakennuksen 
painesuhteisiin

• Osa vetokaapeista jatkuvasti päällä

• Suositukset:

• vetokaappien on/off kytkimet korvataan ns. 
munakelloilla

• ruokasalin poistoilmavirtaa pienennetään, 
ruokasalin iv-koneen poistopuhallin 
uusitaan kierroslukusäätöiseksi



Paine-erot kesällä ja syksyllä 2019



Ylipaineistus

• Lähes kaikkien opetustilojen ovessa ovirako

• Yleensä hyvä ominaisuus – pieni epätasapaino tulo- ja poistoilmavirtojen välillä tasaantuu oviraon 

kautta eikä tila muutu liian yli- tai alipaineiseksi

• Opetustilojen ylipaineistaminen vaikeaa, jos käytävä ja aulatilat ovat alipaineisia

• Keittiö ja ruokassali vaikuttavat myös opetustilojen painesuhteisiin

• Auditorioiden epätasapaino vaikuttaa myös viereisiin opetustiloihin (väliovet)

• auditorioilla yhteinen iv-kone, silti auditorio 1 on -25 Pa alipaineinen ja 14 +10 Pa ylipaineinen

• syynä ehkä kellaritilojen liittäminen auditorion 14 tuloilmakanavaan (virhe suunnitelmissa?)

• Muutostarpeet

1. auditorioiden ilmavirtojen ja paine-eron säätö

2. opetustilojen ja opettajainhuoneen iv-koneiden (3 kpl) säätömuutokset

3. huonekohtaisten ilmavirtojen säätö tarvittaessa

4. ruokasalin/pääaulan poistoilmavirran pienentäminen, jos käytävätilat edelleen liian alipaineisia



Huonekohtaiset paine-erot (huone vs. käytävä), 1. kerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019

 

       

TK1 
-1,5 Pa

 

-1,4 Pa

 

DLS-6 
n. -3/-14 Pa 
päivä/yö 

TK2 

TK3 

DLS-5 
auditorio 1 
n. -13/-25 Pa 
päivä/yö 

DLS-9 
luokka 2 
n. -13/-25 Pa 
päivä/yö 

TK4 

DLS-4 
auditorio 14 
n. +15/-2 Pa 
päivä/yö 

TK5 

TK4 -1,2 Pa

 

+6,9 Pa

 

+3,0 Pa

 

+3,4 Pa

 

DLS-8 
luokka 16 
n. -2/-8 Pa 
päivä/yö 

+1,8 Pa

 

Eteläsiiven 1 krs opetustilat ylipaineisia 

käytävään nähden. 

Jos käytävällä oleva ovi suljetaan, 

eteläsiiven käytävä on 4,0 Pa 

ylipaineinen 

keskusaulaan nähden. 

Käytävä- ja aulatilojen alipaineesta 

johtuen 1 krs opetustilat saattavat olla 

alipaineisia ulkoilmaan verrattuina, 

etenkin 

TK6 

+1,8 Pa

 

Itäsiipi -0,2 Pa alipaineinen 

keskusaulaan verrattuna, kun 

käytävän ovi suljetaan 

-0,2 Pa

 



Huonekohtaiset paine-erot (huone vs. käytävä), 2. kerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019



Huonekohtaiset paine-erot (huone vs. käytävä), kellarikerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019




